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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 

Referat fra 28. februar 2012 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Anne Marie Berg 

Tove Kjevik, og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup 
Møte-leder: Cecilie Dahl 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 12.00 

Besøk:   
Vedlegg:  Ingen vedlegg 

 
 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
  Lars Ole har vært på møte med ULF og Grunden. 
  De inviterer oss med på et samarbeid og FN-konvensjonen. 
  Se egen sak. 
 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen avis-utklipp eller nyheter siden sist. 

 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
  Renate forteller om at hun har fått nye naboer. 
  Det har begynt å flytte inn beboere i Vangkroken 3. 
 
 

 

 

Nr.257  

 

Nr.355 
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  Brev til gruppen 
  Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
E-post fra Danmark om FN-samarbeidsprosjekt. 
E-post fra John-Harald som skal ordne med Facebook-siden. 
E-post fra Gjøvik kommune som takker for sist. 
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

På siden til NFU kan vi lese om  
at for snart 30 år siden  
ble Marte Wexelsen Goksøyr født med Downs syndrom.  
Hun har skrevet en bok som heter ”Jeg vil leve”,  
hvor hun skriver om sitt liv med syndromet.  

 
 
 

Referat fra andre brukerråd i SAR  
 og Sentralt brukerråd 
 
 

  SAR  
  Forberede SAR møte i dag. 
  Morten Svarverud har sagt at han ikke kan komme i dag. 
 
  På runden kan vi fortelle om: 

 
Cecilie forteller om besøket fra Gjøvik. 
Det var hyggelig å få besøk fra Gjøvik  
Det kom to brukerrepresentanter, to tjenesteledere  
og to fra NFU. 
Vi fortalte om RGB og hvordan vi jobber. 
De ønsker å starte bruker-råd  
og ville gjerne samarbeide med oss. 
 
 
John Harald fortelle om Politiker-stafetten.  

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0


 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 355 

 Side - 3 

 
 
 
 

  BKA-rådet  
  Ingen referat. 
   
 
    

  Brukerråd i boliger    
  Referat fra brukerråds-møte i Jernbaneveien mandag 20. februar.  
  Vi har også fått referater fra møtene 2. mai og 26. september 2011. 
  De var veldig fornøyd med bruker spør bruker  
  og vil gjerne være med neste gang.   
 
 
    

  Sentralt bruker-råd   
  Det skal være møte 20. mars. 

 
 

Informasjon fra samarbeids-partnere 
 
 Vi spør om det er noen andre  
som kunne tenke seg å være med i Tema-Gruppe Ferie og fritid. 

 
Vi skal planlegge neste felles-møte til høsten 2012. 
Hva er det vi ønsker å få til? 
Hvordan skal vi gjøre det? 
 
Et mål kan kanskje være en Tyrkia-tur i 2013. 
 
Erik, Renate og Anne Marie kan tenke seg å være med fra RGB. 
 
Vi spør på SAR om det er noen andre som har lyst? 

 
  Tove forteller fra konferansen i Asker. 

Vi var 19 personer samlet 12. november fra kl. 10. til kl. 21. 
  Vi snakket om temaet ferie og fritid 

og det å lage en tenke-tank som vi kaller FUS. 
  F står for fakta, det å styrke vår egen kunnskap 
  U står for utviklingshemmede 
  S står for samfunn. 
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SAKER  
 

 
05/12 SAMARBEIDS-PROSJEKT  

OM FN-KONVENSJONEN 

  Det er søkt om penger til et Nordisk prosjekt-samarbeid 
mellom utviklingshemmede i Danmark, Sverige og Norge. 

   
Prosjektet skal arbeide med å gjøre FN-konvensjonen 
kjent og tilgjengelig for utviklingshemmede. 
 
Kjennskap til konvensjonen  
kan hjelpe oss til å bli mer selvstendige  
og til å få et mer aktivt liv  
basert på selvbestemmelse i eget liv. 

 
Vedtak: Vi vil være med på prosjektet. 

Vi samarbeider med NFU og BBL om saken. 
     

 
 
 

 
 

 Godkjenning av referat nummer 355 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Saksliste ble ikke delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Ingen saker til eventuelt. 


